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Eerstvolgende activiteit van Sint-Guthago
Rondleiding in de tentoonstelling
“Verdwenen Zwinhavens”
o.l.v. de curator van de expo Prof. Dr.
Wim De Clercq
Wanneer : Zondag 26 september 2021 om 14.30 uur
Waar : samenkomst voor het info gebouw van het Zwin Natuurpark
of bij slecht weer binnen aan de balie.
Belangrijk : inschrijving is verplicht:
via e-mail: caroline.terryn@telenet.be
of telefonisch: 050 50 06 51
inschrijving is mogelijk tot 1 september en van 18
september tot 23 september
De deelname is beperkt tot 20 personen. De eerste 20
inschrijvingen kunnen meedoen.

Tot 7 november 2021 loopt in het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist
de belevingstentoonstelling “Verdwenen Zwinhavens”. In de
tentoonstelling maken bezoekers via innovatieve technologieën
een tijdreis naar de middeleeuwen en de gouden tijden van de
Zwinstreek.
De expo brengt nooit eerder getoonde beelden van de
middeleeuwen, gebaseerd op innovatief archeologisch onderzoek
van de Universiteit Gent. Havens zoals Sluis, Monnikerede, Hoeke,
Damme en Brugge waren ooit dé tophavens van Europa. Maar de
Zwingeul verzandde en de Zwinhavens verdwenen. In 2021 komen
de vele verhalen opnieuw tot leven via innovatieve technologieën.
Het project is uitgegroeid tot een internationaal project tussen
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Vlaanderen en Nederland. Met de steun van Vlaanderen en de
Provincie West-Vlaanderen werkten initiatiefnemers Universiteit
Gent en Westtoer samen met het Zwin Natuur Park en de partners
Brugge, Knokke-Heist, Damme, Sluis, de Provincie Zeeland en
Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid het project “Verdwenen
Zwinhavens” uit. Ook de Haven van Zeebrugge (MBZ),
baggerbedrijf DEME en de Nationale Loterij zijn partners.
In het Zwin Natuur Park heeft men een prachtig zicht op het huidige
Zwin. Hier zou men in de middeleeuwen in de Zwingeul staan die
Brugge met de zee verbindt en Vlaanderen gouden tijden bezorgt.
De Zwingeul is verzand en verdwenen maar komt terug tot leven,
samen met de wereldhavens die er langs lagen.
In de exporuimte en het kijkcentrum in het park maakt de bezoeker
een tijdreis naar de middeleeuwen. Dit is mogelijk via innovatieve
technologieën, met name augmented reality (AR) en virtual reality
(VR). De havens en de Zwingeul zijn op basis van
wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit Gent minutieus
vormgegeven in een virtuele 3D-wereld. In de expo kan men
daardoor de evolutie van het landschap met de Zwingeul en zijn
wereldhavens echt gaan beleven, in beeld én geluid.
In de expozaal op de eerste verdieping is de evolutie van de
Zwingeul te zien via knappe projecties op een grote maquette van
de Zwingeul. Ook archeologische vondsten zijn ingewerkt. Wat
verder staat men in een (immersieve) ruimte met 3 schermen
rondom zich. Hier is levensgroot te bewonderen hoe het zou zijn
om met een boot in die tijd de Zwingeul af te varen, compleet met
varende boten, de bedrijvigheid van internationale kooplieden, de
verschillende havens en de goederen die uitgeladen worden. Wie
er niet genoeg van krijgt, kan zelf de Zwingeul in het zand
nabouwen. Het zandbouwwerk komt via AR-projectie tot leven en
toont de wisselwerking tussen zeestroming en menselijk ingrijpen.
Vier wandvitrines geven ook meer duiding bij het archeologisch
onderzoek en het leven in die tijd.
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Wat verderop in het park in het kijkcentrum heeft men een prachtig
zicht op de Zwinvlakte. Twee virtual reality-kijkers tonen hier de
evolutie van het landschap door de eeuwen heen, dit vanuit de
lucht, zoals een vogel het zou zien.
HET VERHAAL
Van archeologie tot virtuele realiteit
In de middeleeuwen is Brugge, en bij uitbreiding heel Vlaanderen,
groot geworden door de verbinding met de zee via de Zwingeul.
Langs die geul was er een netwerk van voorhavens: een uniek
systeem waardoor goederen, mensen en gedachten Vlaanderen
binnen en buiten vaarden. De Zwingeul verzandde echter, en de
Zwinhavens verdwenen, althans boven de grond.
Op basis van het innovatief archeologisch onderzoek van de
Universiteit Gent worden de Zwinhavens in 2021 virtueel terug tot
leven gewekt in een expo en fietsroute. Het is het internationale
verhaal van een handelsmetropool en een gebied onder invloed
van water en zand.

Kaart van de Zwinstreek (ca. 1501), door Jan de Hervy, Groeningemuseum
Brugge
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De Verdwenen Zwinhavens
We gaan terug naar de bloeiperiode van Brugge en het Zwin in de
14de en 15de eeuw. Internationale handelsschepen lopen via de
Noordzee de Zwingeul binnen. Via Sluis varen ze langs Muide
(Sint-Anna-ter Muiden), Hoeke en Monnikerede tot in Damme. Daar
worden de goederen overgeladen en tot in Brugge gebracht met
kleinere schepen.
Het onderzoek van de Universiteit Gent
Al bijna 150 jaar wordt er onderzoek gevoerd naar de verbinding
van Brugge met de zee. Recent innovatief archeologisch
onderzoek van de Universiteit Gent heeft de verdwenen
Zwinhavens voor het eerst minutieus in kaart weten te brengen.
Nieuw is de combinatie van traditionele technieken met innovatieve
non-invasieve methodes. Het mooie landschap van de Zwinstreek
is dus nog steeds intact maar geeft zo wel zijn ondergrondse
geheimen prijs.
De beelden in virtual reality in de expo en langs de fietsroutes zijn
historisch correct tot in de details. Het resultaat van een intensieve
samenwerking tussen het Parijse bureau Timescope, wereldspeler
op vlak van VR en AR, de Universiteit Gent, de wetenschappelijke
comités en lokale specialisten.

Atlantis in Brugge: reconstructie van
verdwenen middeleeuwse havens
Brugge mag vandaag dan vooral een toeristenmagneet zijn, ooit
was de stad een internationale wereldstad zoals Londen of
Shanghai. Dat had ze te danken aan haar vele voorhavens in de
Zwingeul. Nieuw archeologisch, historisch en geologisch onderzoek
laat nu toe om dat verleden op ongeziene wijze te reconstrueren.
Die reconstructie mag je letterlijk nemen. Op visueel vlak dan toch:
dankzij een intensieve samenwerking met tekenaars laten de
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onderzoekers de havenstadjes ‘herleven’ in 3D. Het middeleeuwse
Damme of Sluis zijn tot in detail uitgewerkt, en ook Brugge kent een
nooit geziene visualisatie die bijna fotorealistisch is. Alle huidige
kennis over gebouwen, straten, ligging enzovoort is zo correct
mogelijk gevisualiseerd. Zelfs het compleet verdwenen havenstadje
Monnikerede komt weer tot leven.
Archeologie zonder te graven
Dat laatste stadje lag op een steenworp van Damme, ergens in de
buurt van wat nu de Damse Vaart is. Hebben de onderzoekers dat
stuk polderregio van om en bij de 20 kilometer dan helemaal
omwoeld om dat te achterhalen? Integendeel: “De Zwinhavens zijn
in kaart gebracht op basis van niet-gravend of non-invasief
onderzoek door post-doc’er Jan Trachet”, vertelt professor Wim De
Clercq van de vakgroep Archeologie van de UGent.
Via luchtfotografie, bijvoorbeeld, kan je ‘verklikkers’ in het
landschap spotten. Veel materiaal ligt trouwens gewoon letterlijk
voor het rapen: “Als je velden ploegt, kom je heel wat tegen. Bij de
onderzoeksmethode fieldwalking lopen we over het veld en leggen
we de coördinaten van onze vondsten vast met een gps. Per scherf
kunnen we schatten hoe oud ze ongeveer is. Als je al die
vindplaatsen plot op een geografische ‘kaart’ zie je clusters
ontstaan. Dan zie je bijvoorbeeld een zone met enkel materiaal uit
de 13de eeuw, een andere zone met scherven uit de 15de eeuw,
…”
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Wat de mollen vertellen
En ook in de grond kijken, kan zonder te graven, via geofysisch
bodemonderzoek: “Met EMI-scans meet je bijvoorbeeld de
magnetische geleidbaarheid van een bepaald bodemvolume. Een
muur uit gebakken klei bevat ijzermineralen, die magnetiserend
werken. De kleigrond ernaast bevat geen ijzermineralen en werkt
dus niet magnetiserend. De scans meten de verschillen. Zo kom je
te weten of er een gebouw onder de grond zit, of er een straat loopt
enzovoort. We hoeven dus niet altijd putten te graven als
archeologen.”
Daarnaast helpt een onverwachte partner in crime bij het
bodemonderzoek: de mol. “Een groot stuk van de havenzone is
weiland, met wel honderden molshopen. Studenten zeefden die
grond en determineerden de vondsten: het aantal steentjes,
hoeveel nagels, botten, scherven, … Het interessante aan de
mollen is dat ze terechtkomen op plaatsen waar huizen gestaan
hebben. Op die plaatsen zit namelijk veel organisch afval in de
grond waar de wormen van leven. Loopt er een weg onder de
grond? Dan zie je dat die molshopen plots veel meer kleine keitjes
naar boven brengen dan in molshopen uit de buurt.”
Virtual Reality
Om de stadjes te visualiseren, worden de diverse bronnen
samengebracht. Wim De Clercq: “We combineren archeologisch
onderzoek en geofysische bodemscans met historisch onderzoek
van kaarten en tekstbronnen. Uit de teksten halen we informatie
over wie er op dat perceel woonde, in welk type van huis en de
grootte van het perceel. De archeologische vondsten van die
locatie brengen we vervolgens in kaart om te zien welke activiteiten
er daar gebeurden.” Op basis daarvan volgt er een plan van de
stad, om vervolgens meer in detail elk huis te reconstrueren. Een
heus monnikenwerk, waar maanden intensieve samenwerking in
kruipt. Om een idee te geven: aan de 3D-visualisaties van
Monnikerede en het Kasteel van Sluis werkten verschillende
onderzoekers en tekenaars zes maanden intensief samen. Het
resultaat is verbluffend. Bovendien kan je het vanaf juli zelf
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ontdekken langs fietsroutes in het polderlandschap met speciale
VR-kijkers, in het kader van de expo ‘Verdwenen Zwinhavens’.

Ontbossing
Wat er alleszins niet meer in de 3D-visualisaties zit, zijn bomen.
“De streek was destijds zo goed als ontbost”, legt Wim De Clercq
uit. “Nooit eerder woonden zoveel mensen zo dicht bij elkaar in een
stedelijke omgeving. Ze werkten er in de handel, in de havens en in
allerlei industrieën gelinkt aan de havens. Hoeke, nu een klein
dorpje, was toen een scheepswerf. Dat weten we omdat we er
enkele smederijen lokaliseerden. De behoefte van de regio aan
energie was zo groot, dat de impact op de natuur immens was. Er
werd zelfs steenkool geïmporteerd uit Engeland. Het was de eerste
keer in de geschiedenis van Vlaanderen dat er zo’n
energieconsumerend systeem op poten werd gezet.”
Het hele onderzoek startte al in 2012. Het heeft verschillende
doelstellingen, zoals het in kaart brengen van de Zwinhavens, maar
ook de handelstransacties van Brugge. In het verleden lag de focus
van historici vooral op handel in luxegoederen, maar het gros van
de handel ging over gewone bulkgoederen, zoals hout of ertsen.
“Daar weten we amper iets over”, vertelt historica Elisa Bonduel,
die haar doctoraat wijdt aan bronnenonderzoek over die handel.
Elisa wil bovendien mee te weten komen hoe belangrijk Brugge
was als transithaven naar het Vlaamse achterland. “Ik wil weten of
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er in de Zwinregio goederen werden overgeladen op kleinere
schepen om in Vlaanderen verdeeld te worden. Was het Zwin de
gateway van bulkproducten die via de zee naar Vlaanderen werden
gebracht? Of speelde de Schelde daar een grotere rol in? Die
lokale handel blijft voorlopig een zwart gat als ik kijk naar het
beschikbare archiefmateriaal.”

Luxueus bord
Een ding is zeker: de regio werd overspoeld door handelaren uit
heel Europa. Dat vertellen ook de materiële vondsten in en rond de
voorhavens ons. Archeoloog Maxime Poulain: “Buitenlandse
handelaren kwamen met de handelsgoederen naar Brugge en de
Zwinhavens, en verbleven er in kolonies . Denk maar aan het
Duitse handelsverband De Hanze. Ook Italianen en Spanjaarden
verbleven in de regio, weten we.”
Ook Maxime hoedt voor een te enge focus op luxe in het
laatmiddeleeuwse Brugge: “Ik probeer met mijn onderzoek naar de
materiële cultuur in de 12de tot 15de eeuw vooral de alledaagse
gebruiksvoorwerpen te inventariseren om de handelsstromen en hoeveelheden beter te begrijpen. Het leuke aan de Zwinregio is dat
luxeproducten zoals aardewerk uit Valencia overal terug te vinden
is, ook bij de huishoudens waar je dat niet zou verwachten.
Waarschijnlijk lieten de schippers die de buitenlandse handelaars
door de Zwingeul loodsten zich betalen in natura. Die rijkere
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materiële cultuur kan wijzen op een bepaalde welstand. Toch is het
niet zo dat je zomaar genoeg eten op tafel kunt toveren omdat je
een luxueus bord hebt. Niet iedereen profiteerde mee van het
Brugse economische wonder.”
Waarom is dit onderzoek zo belangrijk, volgens Wim De Clercq?
“Brugge, dat is niet alleen een toeristische trekpleister, dat is
Unesco werelderfgoed. We zijn ons dikwijls niet bewust van het
internationale belang van ons verleden en erfgoed. Een beetje
chauvinisme is hier wel gepast. Daarom zijn we blij dat we dankzij
de nieuwe technieken en visualisaties een breed publiek inzicht
geven in één van de eerste grote Europese economische
metropolen die er geweest is. En in de relativiteit ervan: hoe
Brugge is opgekomen, maar ook hoe de stad weer is
ondergegaan.”
(foto's en beelden: Westtoer)
Bron: Universiteit Gent; https://www.durfdenken.be/nl/onderzoeken-maatschappij/atlantis-brugge-reconstructie-van-verdwenenmiddeleeuwse-havens

In memoriam Karel Aernoudts
Op 16 juli 2021 is ons bestuurslid Karel Aernoudts, uit Heist,
overleden.
Karel Aernoudts werd geboren te Westkapelle op 1 juni 1924. Hij
was gedurende vele jaren bestuurslid van onze kring en auteur van
een aantal artikels in Rond de Poldertorens.
De uitvaartplechtigheid vond plaats op 24 juli 2021 in de SintAntonius-Abt kerk te Heist.
De bestuursleden van de Sint-Guthago kring betuigen aan zijn
echtgenote Simonne Reyntjens en de familie hun oprechte
deelneming.
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Een uitgebreidere bio- en bibliografie van Karel Aernoudts zal
gepubliceerd worden in een van de volgende nummers van Rond
de Poldertorens.

Trappen aan zee
In 2020 en 2021 verdiept Erfgoedcel Kusterfgoed zich in de wereld
van de kustrijwielen, beter bekend als de “billenkarren”.
Gocarts of billenkarren zijn onlosmakelijk verbonden met de kust.
De traditie om op de dijk een ritje op de billenkar te maken, de
evolutie in de techniek van de kustrijwielen en de verhalen van
lokale ondernemersfamilies die de afgelopen decennia hun brood
verdienden met de verhuur ervan, zijn allemaal immaterieel
cultureel erfgoed, typisch voor onze kust.
Publicatie
Er verscheen een leuke publicatie met de historische evolutie van
het fenomeen en met verhalen en foto’s van gocartverhuurders én huurders. Deze publicatie is te downloaden via de website:
https://kusterfgoed.be/projects/trappenaanzee/
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Tentoonstelling
In de vijf Kusterfgoedgemeenten die aangesloten zijn bij de
Erfgoedcel Kusterfgoed, kan je een kleine attractieve expo bekijken
rond het thema “billenkarren”:
- Bibliotheek Oostende, Wellingtonstraat 17, 8400 Oostende (tot en
met augustus)
- Bibliotheek Bredene, Centrumplein 3, 8450 Bredene (tot en met
september)
- Infopunt toerisme Blankenberge, Hoogstraat 2, 8370
Blankenberge (tot en met september)
- Bibliotheek Middelkerke, Populierenlaan 16, 8430 Middelkerke
(tot en met augustus)
- Bibliotheek Canticleer De Haan, Grotestraat 10, 8420 De Haan
(tot en met augustus)

Tentoonstelling
Onze IJslandvissers
Geen enkele tak van de visserijgeschiedenis spreekt zo tot de
verbeelding als de IJslandvisserij. Onze IJslandvissers vertrokken
op een lange reis van bijna 2.000 kilometer. Ze waren weken, soms
maandenlang van huis. Ze werkten dag en nacht en trotseerden
een wispelturige oceaan, zware stormen, vorst en ijzige wind om te
vissen op de gegeerde kabeljauw in de ijskoude wateren rond
IJsland. In de expo “Onze IJslandvissers” hoor en zie je het verhaal
van de Vlaamse IJslandvaarders vanaf het prille begin tot het
bittere eind met de O.129 Amandine die in 1995 zijn laatste
overtocht maakte. Journalist en televisiemaker Martin Heylen
bezocht zes oud-IJslandvissers en interviewde hen in zijn bekende
stijl. Samen met een intrigerende portrettenreeks door topfotograaf
Stephan Vanfleteren vormen de kortfilms de rode draad doorheen
de tentoonstelling. Ten slotte neemt Sebastien Dewaele het hele
gezin mee op sleeptouw in een interactieve, digitale tour.
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De curator van de expo is Ineke Steevens van het NAVIGO Nationaal Visserijmuseum in Oostduinkerke.

De tentoonstelling vindt plaats in de Venetiaanse Gaanderijen,
Hoek Zeedijk/Parijsstraat te Oostende tot en met 7 november 2021
en is van maandag t/m zaterdag open van 14 tot18 uur; zondag
open van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18uur.
Tickets kunnen online gekocht worden via:
https://www.oostende.be/ijslandvissers
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Nieuwe publicatie

Strandgidsje Vlaamse Kust - Van
Gravelines tot Cadzand
Het Provinciaal Bezoekerscentrum Duinpanne heeft in
samenwerking met lokale experten en partners van over de Franse
grens, zoals de Strandwerkgroep België, natuurgidsen en CPIE
Flandre Maritime, een pocketgidsje over het strand uitgebracht. Het
gidsje bevat heel wat informatie, foto’s en tekeningen over de
meest voorkomende aanspoelsels op het strand tussen Gravelines
en Cadzand. Toeristen, leerkrachten en (beginnende) natuurgidsen
die interesse tonen in de vloedlijn en zich verwonderen over hun
strandvondsten zullen dit naslagwerkje vast en zeker appreciëren.
Naast informatie over ruim 100 beschreven soorten vindt men in
het Strandgidsje actuele info en tips over strandafval, rustende
zeehonden, gewonde vogels en wilde dieren.
De Nederlandstalige versie van het pocketgidsje kost 5 € en is te
koop bij alle toeristische diensten, alle bezoekerscentra aan onze
kust en online via de webshop van de Provincie West-Vlaanderen:
https://webshop.west-vlaanderen.be/
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Brugge: het huidige Jan van Eyckplein, Spiegelrei en Spinolarei in de
middeleeuwen - © Westtoer
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